
 

 
УКРАЇНА 

ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 
 

Про стан освоєння коштів 

державного бюджету, передбачених 

на реалізацію інвестиційних 

проєктів соціально-економічного 

розвитку регіонів та виконання 

Програми Президента України “Ве-

лике будівництво” 

 

 

На підставі статей 6, 20, 33, 35 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації, на виконання доручення голови обласної державної адміністрації з 

питання “Про стан освоєння коштів державного бюджету, передбачених на 

реалізацію інвестиційних проєктів соціально-економічного розвитку регіонів та 

виконання Програми Президента України “Велике будівництво” у 

Хмельницькій області”, заслухавши інформацію з цього питання (додається): 

1. Інформацію про стан освоєння у 2020 році коштів державного 

бюджету, передбачених на реалізацію проєктів соціально економічного 

розвитку регіонів та виконання Програми Президента України «Велике 

будівництво» в Шепетівському районі взяти до відома. 

2. Рекомендувати комунальному некомерційному підприємству 

«Шепетівська багатопрофільна лікарня» Шепетівської міської ради 

Хмельницької області: 

2.1. Організувати фінансове забезпечення другої черги будівництва та 

вжити всіх необхідних заходів щодо завершення робіт з реконструкції 

відділення невідкладної медичної допомоги, доставки та монтажу медичного 

обладнання, забезпечення безперебійної та безпечної роботи закладу в умовах 

проведення будівельних робіт. 

2.2. Вжити заходів щодо ефективного та у повному обсязі використання 

коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток 

системи охорони здоров’я. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на  заступника 

голови районної державної адміністрації відповідно до посадових обов’язків. 

  

Голова адміністрації        Юрій БАСЮК 

№  Шепетівка 29.01.2021 11/2021-р 
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Додаток  

до розпорядження голови районної 

державної адміністрації  

29.01.2021 № 11/2021-р 
 

 

ІНФОРМАЦІЯ  

про стан освоєння у 2020 році коштів державного бюджету передбачених 

на реалізацію проєктів соціально-економічного розвитку регіонів та 

виконання Програми Президента України «Велике будівництво» 
 

1. Державний фонд регіонального розвитку (далі – ДФРР) 

За кошти фонду у 2020 році розпочата реконструкція відділення 

невідкладної медичної допомоги КНП «Шепетівська ЦРЛ» за адресою 30400 

Хмельницька обл., Шепетівський район, вул. Валі Котика, буд 85 

(коригування). Усі роботи  по реконструкції розбито на дві черги і їх вартість 

становить  21 000 тис. гривнь. Із запланованих на першу чергу у 2020 році 

10 761.560 тис.грн., профінансовано і освоєно в повному обсязі 10 760.505 

тис.гривень. На даний час роботи по реконструкції пробовжуються. 

2.  Програма Президента України “Велике будівництво” 

У рамках Програми Президента України «Велике будівництво» на 

території  Шепетівського району завершено будівництво та з 01.09.2020 року 

розпочато навчання в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів у с.Корчик (перша 

черга), споруджено спортивний зал для навчального закладу (друга черга).  

Передбачено, профінансовано у 2020 році, та повністю освоєно 15,12 млн 

грн коштів ДФРР. З передбачених та профінансованих коштів місцевого 

бюджету в сумі 1,822 млн. грн. освоєно 1,68 млн. гривень. 

 

3. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

на фінансування заходів соціально-економічної компенсації 

ризику населення, яке проживає на території зони 

спостереження Хмельницької АЕС 

У зону спостереження на території Шепетівського району входить лише 

один населений пункт - с. Пліщин. На поточний рік відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2012 р. № 91 та наказу від 30.09.2020 

N 625 «Про затвердження переліків об’єктів, що фінансуються у 2020 році за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування 

заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на 

території зони спостереження» для Шепетівського району розподілено – 78,014 

тис. грн., а саме на: 

- поточний ремонт будинку культури в селі Пліщин Шепетівського району – 

7,801 тис. ривень; 
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- капітальний ремонт благоустрою території пам’ятки історії місцевого 

значення «Пам’ятний знак на честь воїнів-односельчан» в с. Пліщин Шепетівського 

району – 70,213 тис. гривень. 

 Виділені кошти освоєні повністю.  

 

4. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я 

у сільській місцевості 

У рамках програми у 2020 році фінансувалось завершення будівництва 

Корчицької амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Миру, 

33А в с. Корчик Шепетівського району, Хмельницької області. Загальна 

вартість робіт становила 6 915 824.80 тис. гривень. Частка співфінансування з 

місцевого бюджету становила 629,163 тис. грн., з яких 380,0 тис. грн. 

профінансовано у 2019 році і 100,0 тис. грн. - у 2020 році. У 2020 році (149,163 

тис. грн. повернуто в місцевий бюджет як економія коштів). 

На даний час об’єкт здано в експлуатацію та використовується за 

призначенням. 

 

5.  Стан будівництва, ремонту, утримання доріг загального користування 

державного та місцевого 

 

У 2020 році в Шепетівському районі проведено капітальні та поточні 

ремонти 6 320 кв.м. вулиць та освоєно при виконанні цих робіт 12 342 тис. 

гривень.  

Також за кошти Державного фонду регіонального розвитку 

відремонтовано частину доріг, а саме: 

- О231903 Хутір – Климентовичі довжиною 1.737 км (7 079.583 тис. 

грн),  

- С231910 /Н-25/ – Городище через Пашуки довжиною 1.808 км (7 

076.736 тис. грн), 

- О231912 /Н-25/ – Марківці ч/з Вишневе довжиною 1.912 км (7 

800.797 тис. гривень). 

 

Начальник відділу житлово- 

комунального господарства,  

містобудування, архітектури,  

інфраструктури, енергетики та 

захисту довкілля адміністрації           Руслан ДОРОЩУК 
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